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WIOSNO, WIOSENKO 

 

Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam? 

Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam? 

Czy jesteś za górami, czy jesteś za lasami? 

Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam? 

 

Idę, już idę, choć zimny wicher dmie.  

Idę, już idę, choć zimny wicher dmie. 

Przynoszę promyk słonka, przynoszę śpiew skowronka 

Idę, już idę, choć zimny wicher dmie. 

 

 

 

 

UCIEKAJ ZIMO, sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak 

 

1. Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już. 

    Zabierz śnieżne bałwanki, zabierz wiatr i mróz. 

 

 Ref. Rękawiczki i czapki pochowamy do szafki, 

        Na spacerek pójdziemy, nie zmarzniemy już. 

 

 2. A ty zimo uciekaj za górkę, za las. 

     I nie marudź, nie zwlekaj już na wiosnę czas. 

 

 

 

MARCOWE SŁONECZKO – muz.i sł. D.K. Jagiełło 

 
Marcowe słoneczko wiosnę nam przyniesie,  
już śpiewają o tym ptaki w całym lesie,  
cieszy się sikorka i powtarza tak,  
dziś zza morza wraca mój kolega szpak.  
 
Marcowe słoneczko nie boi się zimy,  
kochamy je za to, za to je cenimy,  
obudziło misia, aby nie mógł spać,  
wiosna coraz bliżej, pora misiu wstać.  
 
Marcowe słoneczko roztopiło śniegi,  
budzą się pierwiosnki, pachną przebiśniegi,  
za chwilę Marzannę pożegnamy już,  
powracają kaczki, wiosna już tuż, tuż.  
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"MARZEC  CZARODZIEJ" 

 

Chodzi marzec - czarodziej, 

Po chmurach, po lodzie 

Aż tu nagle hokus – pokus. 

I już pączki na patyku 

I już trawka na śnieżniku 

Och ten marzec - czarodziej. 

 

Chodzi marzec - czarodziej 

Po chmurach, po lodzie 

Aż tu nagle hokus – pokus. 

Słońce rzuca swe błyskotki, 

Że aż mruczą bazie - kotki 

Och ten marzec czarodziej. 

 

Chodzi marzec – czarodziej 

Po chmurach, po lodzie 

Aż tu nagle hokus – pokus. 

Przez kałuże skaczą kaczki 

Żółte kaczki -  przedszkolaczki 

Och ten marzec czarodziej. 

 

 

 

MARCOWE SŁONECZKO – muz.i sł. D.K. Jagiełło 

 

Marcowe słoneczko wiosnę nam przyniesie,  
już śpiewają o tym ptaki w całym lesie,  
cieszy się sikorka i powtarza tak,  
dziś zza morza wraca mój kolega szpak.  
 
Marcowe słoneczko nie boi się zimy,  
kochamy je za to, za to je cenimy,  
obudziło misia, aby nie mógł spać,  
wiosna coraz bliżej, pora misiu wstać.  
 
Marcowe słoneczko roztopiło śniegi,  
budzą się pierwiosnki, pachną przebiśniegi,  
za chwilę Marzannę pożegnamy już,  
powracają kaczki, wiosna już tuż, tuż.  
 

 


